Pojištění osob k Rozložené platbě
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Komerční pojišťovna

Produkt: Volitelné kolektivní Pojištění osob k
Rozložené platbě

(Komerční pojišťovna, a.s., registrovaná v České republice: 63998017)
Tento dokument slouží pro Vaši informaci a poskytuje stručný přehled hlavních záruk a omezení v rámci produktu
Volitelné kolektivní Pojištění osob k Rozložené platbě poskytovaného společnosti ESSOX s.r.o. Tento dokument
nezohledňuje vaše specifické potřeby a požadavky. Úplné informace o produktu naleznete v předsmluvních a
smluvních dokumentech.

O jaký druh pojištění se jedná?
Volitelné kolektivní Pojištění osob k Rozložené platbě je úrazové pojištění, které v případě smrti následkem úrazu nebo pracovní neschopnosti následkem
úrazu zajistí finanční prostředky na úhradu měsíčních splátek pojištěného úvěru nebo zbývající část jeho jistiny. Klient přistupuje k pojistné smlouvě
uzavřené mezi Komerční pojišťovnou, a.s a společností ESSOX s.r.o. a bere na vědomí, že pojistné plnění se v případě pojistné události vždy vyplatí
společnosti ESSOX s.r.o. na úhradu jeho závazku ze sjednaného úvěru.

Co je předmětem pojištění?
Pojištění lze sjednat pouze v jedné
předmětem jsou následující rizika:




variantě,

Na co se pojištění nevztahuje?
jejímž

Pojištění smrti následkem úrazu
Pojištění pracovní neschopnosti
s plněním od 15. dne zpětně

následkem

úrazu

Jaké je pojistné plnění?
- V případě smrti následkem úrazu: zbývající část jistiny
pojištěného úvěru.
- V případě pracovní neschopnosti následkem úrazu s
plněním od 15. dne zpětně: měsíční splátka pojištěného úvěru
včetně poplatku za pojištění.









- Pojištění osob k Rozložené platbě se sjednává jako pojištění
obnosové.

Na pojistné události vzniklé následkem nemoci.
Na pojistné události v souvislosti s úrazem, který vznikl před počátkem
pojištění.
Na pojistné události v souvislosti s profesionálním provozováním sportu.
Na pojistné události k nimž dojde v důsledku nebo v souvislosti s válečnou
událostí nebo občanskou válkou, s občanskými nepokoji, nebo převraty.
Na pojistné události k nimž dojde při řízení motorového vozidla pojištěným,
pokud pojištěný není držitelem předepsaného řidičského oprávnění, nebo
vozidlo použil neoprávněně.
Na pojistné události vzniklé v důsledku úmyslného sebepoškození.
Na pojistné události vzniklé v souvislosti s provozování rizikových sportů:
canyoning, sky-surfing, bungee-jumping, shark-diving, rafting, black-waterrafting, heli-skiing (biking), potápění do hloubky větší než 30 metrů,
horolezectví, paragliding, bezmotorové létání, seskoky s padákem z letadel
a z výšin.

Kompletní výčet výluk naleznete v pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!

Pojištění se nevztahuje na osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod pro
2. nebo 3. stupeň invalidity nebo na osoby, které pobírají starobní důchod,
příspěvek v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

!

Nárok na pojistné plnění u pracovní neschopnosti vzniká až po uplynutí
karenční doby, která činí 14 dní.

!

Pojištěná osoba musí být občanem České republiky, občanem členského
státu Evropské unie nebo občanem jiného než členského státu Evropské
unie s povoleným trvalým pobytem na území České republiky.

!

Pojištěná osoba musí být zaměstnaná podle českého Zákoníku práce a
musí mít pracovní smlouvu na dobu min. 1 rok a delší; osoba samostatně
vydělečně činná musí mít výdělečnou činnost registrovanou a
provozovanou na území v České republice.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?



Účinnost pojištění se vztahuje i na pojistné události, jež nastaly mimo území ČR.
Pojištěný musí být zaměstnán v pracovním nebo služebním poměru v České republice nebo vykonávat samostatně vydělečnou činnost
registrovanou a provozovanou na území ČR.
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Jaké mám povinnosti?
-

V případě pojistné události bez zbytečného odkladu pojistníkovi, společnosti ESSOX s.r.o. oznámit, že nastala pojistná událost.
Poskytnout součinnost při likvidaci pojistné události a poskytnout všechny potřebné údaje, informace a relevantní dokumenty.

Kompletní výčet povinností najdete v pojistných podmínkách.

Kdy a jak provádět platby?
-

Poplatek za pojištění se vždy hradí současně s měsíční splátkou úvěru podle podmínek stanovené úvěrovou Smlouvou o Rozložené platbě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
-

Pojistné krytí začíná dnem podpisu úvěrové Smlouvy o Rozložené platbě, kterým se rozumí úhrada částky za zboží označené ve Smlouvě o
Rozložené platbě jako „První platba placená prodejci“.

-

Pojištění osob k Rozložené platbě končí:
o
uplynutím stanovené pojistné doby;
o
předčasným splacením úvěru;
o
odstoupením od Smlouvy o Rozložené platbě;
o
nejpozději ve 24:00 hodin dne předcházejícímu dni, ve kterém pojištěný dosáhne věku 66 let;
o
úmrtím pojištěného;
o
výpovědí pojistitele/pojistníka do dvou měsíců od zařazení do pojištění;
o
předčasným ukončením (zesplatněním) úvěru v důsledku prodlení pojištěného s úhradou splátek dle podmínek úvěrové smlouvy, příp.
z důvodu jiného porušení smluvních podmínek úvěrové smlouvy pojištěným;
o
odmítnutím pojistného plnění;

Jak mohu odstoupit od pojištění?
-

-

Od pojištění můžete odstoupit do 14 dnů ode dne, kdy jste byl přijat do pojištění prostřednictvím obchodu na dálku (online, prostřednictvím
telefonu nebo e-mailem) bez uvedení důvodů, popřípadě ode dne, kdy vám byly poskytnuty pojistné podmínky, pokud k tomuto poskytnutí došlo
na vaši žádost až po uzavření Smlouvy o Rozložené platbě a přijetí do pojištění.
Písemnou výpověď můžete zaslat na adresu Pojistníka: ESSOX s. r. o., F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice.
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